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LANGUE VIVANTE I

PORTUGAIS
TRÁFICO NA FACULDADE
O telemóvel não parava de apitar. O chat do Messenger disparava com mensagens. O
Skype estava sempre ligado. A qualquer momento tinha de estar contactável. Rodrigo, 22
anos, aluno universitário, sempre impecavelmente vestido, aguardava um pedido de
encomenda. Algo ilícito que fazia circular pela Faculdade de economia da Universidade Nova
de Lisboa.
Com descontracção, Rodrigo aprendeu a dominar as técnicas subtis para traficar drogas
leves e pesadas na sala de aula e nos cafés da faculdade. Os colegas desconfiavam, mas não
reprovavam. De quarta a sexta-feira, vendia haxixe e cocaína em pequenas quantidades (50 a
60 euros o grama, dependendo do fornecedor). As segundas e terças abastecia-se nos dealers
exteriores à faculdade, a preços mais baixos.
Durante as aulas, a transacção decorria perante os colegas, entre as mesas, com o dinheiro a
passar pelos livros. Discreto, Rodrigo sentava-se ao lado do comprador para facilitar a troca. O
professor não notava nada.
Com tantos códigos e cumplicidades entre alunos, a maioria do tráfico universitário, cada
vez mais elevado, passa despercebido. Não há registo em Portugal de uma rusga semelhante
à que aconteceu a 7 de Dezembro passado, na Universidade da Columbia, Estados Unidos. As
autoridades apreenderam € 8.069,37 de droga, entre marijuana, cocaína... Em Março passado
uma equipa de repórteres do canal espanhol El Mundo TV revelou numa reportagem de 50
minutos o tráfico nas escolas, feito por alunos de 14 anos.
Rodrigo iniciou-se no negócio mais tarde. Nos tempos de liceu era um aluno com média
de 16 valores, embora já fumasse haxixe de forma regular. Quando entrou na faculdade
experimentou cocaína. Em Novembro de 2010 passou para o pequeno tráfico para sustentar o
seu consumo desenfreado de cocaína e haxixe, que o levava a gastar 1000 a 1200 euros por
mês.
SÁBADO n° 372 16 a 22 de Junho de 2011.
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LANGUE VIVANTE I

I. COMPREENSÃO
(8 valores)
A. Responda às perguntas seguintes
1. O que é que facilitava o tráfico dentro da faculdade ?
2. Só o tráfico se passava na Universidade Nova de Lisboa ? Justifique.
3. Quando é que o Rodrigo entrou em contacto com a droga ?
4. Que tipos de drogas consumia o Rodrigo ?

(3.5 valores)
(1 valor)
(1.5 valores)
(0.5 valor)
(0.5 valor)

B. Escolha a palavra ou expressão que melhor se aproxima com o sublinhado
(1.5 valores)
1. O telemóvel não parava de apitar :
a. Tocar
b. Brilhar
c. Facilitar

(0.5 valor)

2. Dominar as técnicas subtis :
a. As técnicas clandestinas
b. As técnicas finas
c. As técnicas legais

(0.5 valor)

3. Os colegas desconfiavam, mas não reprovavam :
a. Recusavam
b. Consumiam
c. Vendiam

(0.5 valor)

C. Estabeleça a correspondência entre os elementos da coluna A com os da coluna B
(3 valores)
Coluna A
1. As novas tecnologias de informação
desempenharam um grande papel

Coluna B
a. Por via dos manuais na turma.

2. O pagamento da droga fazia-se

c. No contacto do vendedor

3. O Rodrigo vendia drogas

d. Para assumir o abastecimento nas
drogas

b. Para os seus estudos

e. Nos livros da biblioteca
II. COMPETÊNCIA LINGUÍSTICA
(6 valores)
A. Complete as frases com o pronome relativo certo (qual, do qual, quem, com quem,
cujo)
(1.5 valores)
1. Este é o senhor...filho vende droga.
(0.5 valor)
2. Esta foi a causa pela.... consumiam cocaína.
(0.5 valor)
3. O estudante de .... te falei faz parte dos clientes do Rodrigo.
(0.5 valor)
B. Transforme as expressões sublinhadas em advérbios em – mente
1. A transacção decorria perante os colegas de maneira simples.
2. O Rodrigo consumia droga de modo cego.

(2 valores)
(1 valor)
(1 valor)

C. Reescreva as frases seguintes na forma afirmativa substituindo o sublinhado pelo
pronome correspondente
(2.5 valores)
1. O Rodrigo nunca fumava marijuana na vida.
(1 valor)
2. O empenho dos estudantes no tráfico não favorecerá a venda da droga. (1.5 valores)
III. EXPRESSÃO ESCRITA
(6 valores)
Escolha e trate um assunto
Assunto 1 : O uso da droga reina cada vez mais no meio universitário.
Que soluções preconiza para acabar com isso.
Assunto 2 : “Um adolescente que se droga representa uma calamidade para toda a
sociedade”.
O que pensa desta afirmação ?
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CORRECÇÃO
I. COMPREENSÃO

(8 valores)

A. 1. O telemóvel facilitava o tráfico.
2. Não, passava-se também em Espanha e nos estados Unidos.
3. O Rodrigo entrou em contaoto com a droga quando estava no liceu.
4. Ele consumia 2 tipos : Cocaína e haxixe.
B. 1.a. tocar
2.b. técnicas finas.
3.a.recusavam.
C.

1. c.No contacto do Vendedor
2. a.Por via de manuais na turma.
3. d.Para assumir o abastecimento nas drogas

II. COMPETÊNCIA LINGU’ISTICA

(6 valores)

A. 1. Cujo
2. Qual
3. Quem
B. 1. Simplesmente
2. Cegamente
C. 1. Fumava – a
2. Favorecê – la – á
III. EXPRESSÃO ESCRITA

Expressão livre.

6 valores)

